Jojo kalender tweede semester: Schilderijen

23 januari: Edvard munch, ‘De schreeuw’
De mensen van Assebroncx zijn bang.
Geruchten gaan de ronde dat er een monster
ons rustig dorpje terroriseert. We moeten het
monster stoppen!
Iedereen welkom vanaf 20u - 22u.

30 januari: Vincent Van Gogh, ‘De sterrennacht’
De sterren glinsteren in de avond, o zo mooi.
Jullie zijn welkom van 20u tot 22u om samen te
genieten met ons van de sterrenhemel. Het zou
wel eens een leuke avond kunnen worden. Doe
zeker warme kleren aan!

6 februari: Caspar David Friedrich, ‘De wandelaar boven de nevelen’ (Der Wanderer
über dem Nebelmeer)
Wintercommandotocht
De opdracht van vandaag is simpel: ons gevoel voor oriëntatie
trainen voor op kamp. Waarschijnlijk gaat het gigantisch koud zijn,
dus zorg maar dat je warme kleren en stevige stapschoenen aan
hebt. Meer info volgt, maar hou zeker ook de voormiddag vrij.

13 februari: Gustav Klimt, ‘De Kus’
Morgen is het Valentijn en dat laten wij niet zomaar
aan ons voorbij gaan. Vandaag zullen we een
knotsgek spel ter ere van de liefde spelen.

20 februari: Andy Warhol, ‘Campbell's Soup Cans’

In het jaar 1962 creëerde Andy Warhol een
reeks van prachtige soepblikken die razend
populair werden. Om dit werk te eren zullen we
dan ook prachtige/artistieke soep maken net
zoals Andy Warhol dit had bedoeld in 1962.

27 februari: Keith haring
Sportvergadering
Misschien is het thema van dit
schilderij niet echt sport, maar we
vonden toch dat het er iets van weg
had. meer reden dan dat hadden wij
niet nodig om een knotsgekke en
ultra-actieve sportvergadering te
organiseren!

6 maart: Eugène Delacroix, ‘De vrijheid leidt het volk’ (La Liberté guidant le peuple)
Vrijheid, gelijkheid en broederschap!
Daarvoor zullen we vandaag strijden in een
revolutionair vlaggenspel

13 maart: Salvador Dali, ‘verzoeking van de heilige Antonius’
Smeer je kietjes maar in, en haal je
smokkeltalent boven! Door gebruik te maken
van een uitgebreid net van handelaars
proberen jullie je slag te slaan. Maar pas op,
er loopt ook politie rond ...

20 maart: Michelangelo, ‘De schepping van Adam’
Toen Adam het leven werd ingeblazen door
God stond hij alleen tegenover de wereld.
Vandaag zullen we zien hoe jullie het ervan
afbrengen als jullie er alleen voor staan...

26-28 maart: Paul Gauguin, ‘Arearea’

Deze week is er geen vergadering. De leiding is er
eventjes tussenuit naar Tahiti om aan teambuilding
te doen en wat uit te rusten om volgende week
weer een knaller van een vergadering te
organiseren.

3 april: Jackson Pollock, ‘Untitled, 1075 (P15)’
Paintball
Wat spatten verf en druppels op een doek?!
Niks is minder waar! Neem een wit t-shirt
mee en we zullen dit werk al spelenderwijs
namaken. Let the battle begin!

10 april: Henri Matisse, ‘De Dans’
Dansen, dansen, dansen! Vandaag zwieren
we onze dansbenen los en dansen we in
cirkeltjes. Wie toont vandaag zijn/haar ware
aard als dancing king/queen?

17 april: Financiële actie
Vandaag proberen we even veel centjes te
verzamelen als op dit schilderij! De groeps
gaat op zoek om een COVID-19-proof
actie op poten te zetten!
Verdere info volgt.

23-25 april: Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe (Weekend)
De lente is aangekomen, het uitgelezen moment
voor een weekendje ertussenuit. Meer info volgt

1 mei: Pieter Brueghel de Oude, ‘Kinderspelen’

Groepsactiviteit
Vandaag gaan we eropuit met de volledige
scouts! Joepie!
Verdere info volgt.

8 mei: Leonardo Da Vinci, ‘Salvator Mundi’
Financiële actie
Zie hier, het duurste kunstwerk ter wereld!
Niet minder dan 450 miljoen dollar werd
betaald voor dit werkje. Vandaag gaan wij
dan ook voor niet minder als opbrengst van
de financiële actie! Meer info volgt.

15 mei: Leonardo da Vinci, ‘Het laatste avondmaal’
Helaas is dit de laatste vergadering van het
jaar. Niet getreurd we maken er een feestje
van en zien jullie graag terug op het kamp!
Iedereen welkom vanaf 18u30 - 21u00.

Contactgegevens en praktische info
Kamp Jojo’s: 19-30 juli 2021

Contact:
Mail: jojos@kareldegoede.be
Site: https://www.kareldegoede.be/takken/
Robin Nollet:
Ewout Crombez:
Lucas Janssens:
Wout Maenhout:
Jules Boussauw:
Sander Depestel:
Hanne Willemkens:
Amber Cauwels:

0499 42 29 95
0491 18 93 03
0471 61 50 83
0472 82 65 31
0493 54 74 51
0493 55 27 53
0472 58 58 75
0468 19 71 23

Vooruitziende Kaketoe
Veelomvattende Bergbever
Expressieve Gnoe
Nieuwsgierige Moeflon
Standvastige Pica
Gedreven Steenbok
Blijmoedige spitsvogel
Sprankelende Wau-Wau

Enkele afspraken:
●

●
●
●
●
●
●

Laat uw jojo nooit kleren aan doen waar niets aan mag komen. Ze worden zeker niet
altijd vuil of gaan niet altijd kapot, maar scouts staat gelijk aan ravotten en dan blijven
ze niet altijd proper.
De jojo’s worden verwacht in uniform (groene/bruine broek, scoutshemd, das en
eventueel T-shirt) aanwezig te zijn op de vergaderingen.
Tenzij anders vermeld, spreken we altijd om 14u aan het scoutslokaal af en eindigt
de vergadering om 17u.
Elke vergadering wordt verwacht dat de jojo zijn/haar fiets bij de hand heeft voor
eventuele verplaatsing naar een andere locatie.
In de scouts hebben we respect voor de leiding, de andere jojo’s en het materiaal.
Een jojo gebruikt geen gsm tijdens de vergadering. Als er iets is, zijn we bereikbaar
via de gsm’s van de leiding.
Als we een stadsspel spelen en een jojo wil rechtstreeks naar huis (zonder nog terug
te keren naar het terrein), dient deze een ondertekend briefje mee te brengen van de
ouders waarin vermeld staat dat desbetreffende jojo op eigen houtje rechtstreeks
naar huis mag.

